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УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
Тридцята сесія

РІШЕННЯ
Від 30.05.2019 року

м.Яремче

№ 465- 30/2019

Про внесення змін до
міського бюджету м. Яремче
на 2019 рік та перерозподіл
коштів

Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши рішення Ворохтян-ської
селищної ради від 14.05.2019 року № 243-24/2019 « Про внесення змін до
рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 210-21/2018 «Про се-лищний
бюджет на 2019 рік», рішення Поляницької сільської ради від 23.05.2019 року
№ 354-33-2019 « Про спрямування вільних залишків та за-лишків коштів»,
рішення Івано – Франківської обласної ради від 17.05.2019 року № 112628/2019 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», рішення
Яблуницької сільської ради від 30.05.2019 року № 134-28 /2019 «Про внесення
змін до сільського бюджету на 2019 рік» спрямування вільних залишків»,
запити окремих відділів та управлінь міськвиконкому, комунальних
підприємств міста, міська рада вирішила:
1.Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства видатки в сумі 710 815(Сімсот десять тисяч вісімсот п`ятнадцять) гривень
за ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної
інфраструктури», спрямувавши їх:
1.1. Управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загально - освітніми навчальними закладами –
128 560 ( Сто двадцять вісім тисяч п`ятсот шістдесят) гривень, з яких:
-16 560( Шістнадцять тисяч п`ятсот шістдесят) гривень на поточний ремонт
біологічних очисних споруд господарсько – побутових стічних вод
Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2;
- 20 000(Двадцять тисяч) гривень на поточний ремонт котельні та теплових
мереж Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2;
- 5 000 ( П`ять тисяч) гривень на поточний ремонт системи опалення
Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2;
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- 45 000(Сорок п`ять тисяч) гривень на поточний ремонт котельні та теплових
мереж Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1;
- 5 000 ( П`ять тисяч) гривень на поточний ремонт системи опалення
Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1;
- 2 000 (Дві тисячі) гривень на виготовлення проекту на облаштування вузлів
комерційного обліку газу для Яремчанської ЗОШ І-ІІ ступеня №3;
- 15 000(П`ятнадцять тисяч) гривень на поточний ремонт котельні та теплових
мереж Микуличинської ЗОШ І-ІІІ ступеня;
- 20 000(Двадцять тисяч) гривень на поточний ремонт котельні Яблуницької
ЗОШ І-ІІІ ступеня;
1.2. Міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК МБ
0226020 «Забезпечення функціонування підприємств,установ, органі-зацій, що
виробляють, виконують, надають житлово – комунальні послу-ги» - 50 000(
п`ятдесят тисяч) для придбання матеріалів для вуличного освітлення.
1.3. Міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК МБ
0226030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 31 300 (Трид-цять
одна тисяча триста) гривень, з яких:
- 9 800 ( Дев`ять тисяч вісімсот) гривень для придбання бензинової
газонокосарки, при цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету;
- 10 000( Десять тисяч) гривень на влаштування санвузла в адмінпри-міщенні
комунального підприємства по вул. Свободи, 261;
- 11 500 ( Одиннадцять тисяч п`ятсот) гривень на придбання кругових металевих лавочок.
1.4. Фінансовому управлінню міськвиконкому для Яремчанської централь-ної
міської лікарні за ТПКВК МБ 3722010 « Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню» - 245 955(Двісті сорок п`ять тисяч дев`ятсот
п`ятдесят п`ять) гривень, з яких:
- 183 955 ( Сто вісімдесят три тисячі дев`ятсот п`ятдесят п`ять) гривень на
поточний ремонт зовнішньої водопровідної мережі Центральної міської
лікарні в м. Яремче;
- 62 000( шістдесят дві тисячі) гривень на придбання циркуляційного насоса
для подачі води, при цьому здійснити передачу із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
1.5.Міськвиконкому за ТПКВК МБ 0210150 «Організаційне, інформацій-но –
аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті( у разі її створення), міської, селищ-ної,
сільської рад» на поточний ремонт санвузла для створення доступного
середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населен-ня
в приміщенні виконавчого комітету міської ради – 80 000( Вісімдесят тисяч)
гривень.
1.6. Міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК МБ
0228110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха» в сумі 175 000( Сто сімдесят п`ять тисяч) гривень,
з яких:
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- 15 000( П`ятнадцять тисяч) гривень на розчистку русла безіменного потоку
по вул. Стефаника ( № 31, 33, 33а);
- 30 000( Тридцять тисяч) гривень на розчистку русла на р.Боярський та
влаштування дороги по вул. Прикарпатській на уч. Переніз;
- 50 000( П`ятдесят тисяч) гривень на придбання сипучих будівельних
матеріалів для ремонтних робіт по вул. С.Бандери.
- 20 000( Двадцять тисяч) гривень на придбання габіонних сіток для
берегоукріплення по вул. Героїв Майдану.
- 30 000(Тридцять тисяч) гривень на придбання лотків та оплату транспортних
послуг для влаштування водовідведення по вул. Кам`янка, Івана Франка;
- 30 000( тридцять тисяч) гривень на придбання залізобетонних труб
діаметром 1200 та оплату транспортних послуг
для влаштування
водовідведення по вул. Кам`янка;
2.Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства
бюджетні призначення в сумі 923 000 (Дев`ятсот двадцять три тисячі) гривень
за ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної
інфраструктури», спрямувавши їх головним розпорядникам коштів на
видатки, передбачені в додатку 1 до рішення, при цьому здійснити передачу із
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету
на 200 000( Двісті тисяч) гривень.
3. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
Ворохтянського селищного бюджету в сумі 104 000 (Сто чотири тисячі)
гривень по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»,
спрямувавши їх:
- відділу культури міськвиконкому – 40 000( Сорок тисяч) гривень за ТПКВК
МБ 1014082 « Інші заходи вгалузі культури і мистецтва» для релігійної
громади церкви Різдва Пресвятої Богородиці( ХУІІ ст) по вул. Довбуша, 1 на
виконання цільової програми "Культура Яремчанщини на 2017- 2022 роки» як
дольову участь у придбанні бруківки;
відділу культури міськвиконкому – 40 000( Сорок тисяч) гривень за ТПКВК
МБ 1014082 « Інші заходи вгалузі культури і мистецтва» для ре-лігійної
громади церкви Різдва Пресвятої Богородиці по вул. Д. Галицько-го, 102 на
виконання цільової програми "Культура Яремчанщини на 2017- 2022 роки» як
дольову участь у придбанні фарби;
- управлінню освіти міськвиконкому - 24 000( Двадцять чотири тисячі)
гривень за ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загально
- освітніми навчальними закладами» для Ворохтянської ЗОШ І-ІІІ ступенів на
придбання крісел для актового залу.
4. Із коштів передбачених управлінню праці та соціального захисту
населення міськвиконкому за ТПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» на виконання міської
комплексної програми соціального захисту населення на 2017- 2019 роки за
напрямком використання «Інші видатки» спрямувати 5 000(П`ять тисяч)
гривень для надання матеріальної допомоги на лікування Боднарука Миколи Михайловича,
1950 року народження, жителя с. Микуличин, вул.Грушевського, 106.
5. Управлінню освіти міськвиконкому перерозподілити кошторисні призначення:
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- здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку спеціального
фонду міського бюджету на суму 10990 (Десять тисяч дев`ятсот дев`яносто)
гривень за ТПКВК МБ 0611020 « Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами» на придбання комп`ютера;
- здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку спеціального
фонду міського бюджету на суму 10990 (Десять тисяч дев`ятсот дев`яносто)
гривень за ТПКВК МБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти» на придбання комп`ютера;
- здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку спеціального
фонду міського бюджету на суму 11 000(Одинадцять тисяч) гривень за
ТПКВК МБ 0611010 « Дошкільна освіта» для придбання холодильника;
- здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку спеціального
фонду міського бюджету на суму 19 500( Дев`ятнадцять тисяч п`ятсот)
гривень за ТПКВК МБ 0610160 «Керівництво і управління в галузі освіти
міста» на придбання котла електричного.
6. Зменшити фінансовому управлінню кошторисні призначення за
ТПКВК МБ 3718700 « Резервний фонд» на суму 75 000( Сто сорок п`ять
ттисяч) гривень, спрямувавши їх міськвиконкому для міського комунального
підприємства за ТПКВК МБ 0228110 «Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха», з яких:
- 40 000( сорок тисяч) гривень на придбання габіонних сіток для
берегоукріплення потічка Боярський та р. Кам`янка;
- 10 000( десять тисяч) гривень на придбання залізобетонної труби діаметром
1000, її заміну та оплату транспортних послуг
для влаштування
водовідведення по вул. Стефаника;
- 10 000(Десять тисяч ) гривень на укріплення моста по вул. Прикарпатська
через потічок Боярський;
- 5 000 ( П`ять тисяч) гривень на берегоукріплення під пішохідним мостом
через р. Кам`янка по вул. Прикарпатська;
- 10 000( Десять тисяч) гривень на берегоукріплення біля підвісної лавки на
потічку Малівський.
7.Спрямувати частину вільного залишку загального фонду міського
бюджету станом на 01.01.2018 року в сумі 37 000 (Тридцять сім тисяч) гривень
фінансовому управлінню міськвиконкому за ТПКВК МБ 3719800 «Субвенція
з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціальноекономічного розвитку регіонів», з яких:
- 30 000( Тридцять тисяч) гривень на виконання
Міської програми
удосконалення роботи УДКС у м. Яремче та комп`ютерно – інформаційне
забезпечення обслуговування місцевих бюджетів за доходами і видатками на
2019 – 2021 роки».
- 7 000( Сім тисяч) гривень на комплексну цільову соціальну програму
запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного
характеру та підвищення рівня готовності пошуково – рятувального
відділення м. Яремче АРЗ СП до дій за призначенням на 2017- 2020 роки ( для
Ворохтянського підрозділу) на придбання спеціального
одягу та
спорядження.
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8.Враховуючи перевиконання дохідної частини загального фонду
міського бюджету за підсумками І кварталу 2019 року, збільшити дохідну
частину загального фонду міського бюджету на суму 1 433 600 (Один мільйон
чотириста тридцять три тисячі шістсот)гривень по ККД 18010500 «Земельний
податок з юридичних осіб».
9.Спрямувати кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету в сумі 1 433 600 (Один мільйон чотириста
тридцять три тисячі шістсот) гривень, з яких:
9.1. Міськвиконкому для КП« Благоустрій» за ТПКВК МБ 0246014
«Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» для поточного ремонту
гідравлічної системи сміттєвоза марки ВЛІВ СУПЕР МЕДІУМ та придбання
комплектуючих частин до нього - 57 000 ( П`ятдесят сім тисяч) гривень.
9.2. Відділу культури міськвиконкому за ТПКВК МБ 1014082 « Інші заходи в
галузі культури і мистецтв» - 60 000(Шістдесят тисяч) гривень, з яких:
- 10 000( Десять тисяч) гривень на виконання регіональної цільової програми
« Духовне життя на 2017 – 2022 роки» як дольова участь у придбанні
матеріалів для церкви Петра і Павла в м. Яремче по вул. Партизанській;
- 50 000( П`ятдесят тисяч) гривень на виконання цільової програми "Культура
Яремчанщини на 2017- 2022 роки» на проведення фестивалів та інших
загальноміських заходів;
9.3. Фінансовому управлінню міськвиконкому для Яремчанської централь-ної
міської лікарні за ТПКВК МБ 3722010 « Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню» - 30 000( Тридцять тисяч) гривень на вивіз
твердих побутових відходів.
9.4. Управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0615031 «Утриман-ня
та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких
спортивних шкіл» - 70 000( Сімдесят тисяч) гривень на оплату праці та
нарахування на заробітну плату нововведеної штатної одиниці – тренера секції
« Фрі – файт», в т.ч. по КЕКВ 2111 - 57 400( П`ятдесят сім тисяч чотириста
гривень).
9.5. Управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загально - освітніми навчальними закладами» - 533
000(П`ятсот тридцять три тисячі) гривень, з яких:
- 25 000( двадцять п`ять тисяч) гривень на поточний ремонт автобуса Яблуницької ЗОШ І – ІІІ ступенів;
- 10 000 ( десять тисяч) гривень на придбання матеріалів для поточного
ремонту підлоги в Яремчанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1;
- 498 000 (Чотириста дев`яносто вісім тисяч) гривень на оплату електроенергії
для загальноосвітніх закладів.
9.6. Міськвиконкому для ВУВКГ за ТПКВК МБ 0236013 « Забезпечення
діяльності водопровідно- каналізаційного господарства» - 200 000( Двісті
тисяч) гривень на фінансову підтримку підприємства (заробітну плату
працівникам).
9.7.Управлінню праці та соціального захисту міськвиконкому за ТПКВК МБ
0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з
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інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги» – 5 000(п`ять тисяч) гривень на надання компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги.
9.8. Фінансовому управлінню міськвиконкому за ТПКВК МБ 3719770
«
Інші субвенції з місцевого бюджету» на надання субвенції Івано –Франківському міському бюджету в сумі 10 000(десять тисяч) гривень для надання
допомоги Мазурику Василю Ярославовичу жителю м. Івано- Франківська, вул.
Вовчинецька, 124/1 кв.7 на лікування сина - Мазурика Олександра
Васильовича;
9.9. Фінансовому управлінню міськвиконкому за ТПКВК МБ 3719740 «
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів»
для надання субвенції Івано –Франківському міському бюджету в сумі 20 000(
Двадцять тисяч) гривень на утримання полігону твердих побутових відходів у
с. Рибне;
9.10. Міськвиконкому за ТПКВК МБ 0217680 « Членські внески до асоці-ацій
органів місцевого самоврядування» - 15 500( п` ятнадцять тисяч п`ят-сот)
гривень на надання адвокатських послуг і відстоювання професійни-ми
адвокатами інтересів громади.
9.11.Управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611010 «Дошкі-льна
освіта» - 60 000( Шістдесят тисяч) гривень на поточний ремонт ви-тяжної
системи в примішенні харчоблоку в ДНЗ « Гірський струмочок» в м. Яремче.
9.12. Міськвиконкому за ТПКВК МБ 0217350 КФК 0443 « Розроблення схем
планування та забудови територій ( містобудівної документації)» - 84 500 (
Вісімдесят чотири тисячі п`ятсот) гривень на виконання програми «
Розроблення та оновлення містобудівної документації на 2018 – 2022 роки»
для розроблення детального плану території центральної частини міста
Яремче в районі в районі вулиць Свободи, Івасюка та Курортна, при цьому
здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку спеці-ального
фонду міського бюджету.
9.13.Міськвиконкому за ТПКВК МБ 0210150 «Організаційне, інформацій-но
– аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті( у разі її створення), міської, селищ-ної,
сільської ради» - 50 000( П`ятдесят тисяч) гривень на оплату послуг з
висвітлення діяльності Яремчанської міської ради в ефірі радіо та
телебачення.
9.14. Фінансовому управлінню міськвиконкому субвенцію із міського
бюджету обласному бюджету за ТПКВК МБ 3719770 « Інші субвенції з
місцевого бюджету» в сумі 175 300( Сто сімдесят п`ять тисяч триста) гривень
для співфінансування на придбання сучасних меблів, музичних інструментів,
комп`ютерного обладнання та відповідного муль-тимедійного контенту для
початкових класів на забезпечення якісної, су-часної та доступної загальної
середньої освіти Нова українська школа».
9.15. Управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020
«Надання загальної середньої освіти загально - освітніми навчальними
закладами» - 63 300( Шістдесят три тисячі триста) гривень на закупівлю
дидактичних матеріалів.
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10.Врахувати в спеціальному фонді міського бюджету субвенцію із
обласного бюджету по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюдже-ту»
в сумі 292 000( Двісті дев`яносто дві тисячі) гриень, спрямувавши її:
10.1.Управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загально - освітніми навчальними закладами» 50 000(П`ятдесят тисяч) гривень на очистку свердловини для господарсь-копитного водопостачання Ворохтянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
10.2. Міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК
МБ 0226020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ,
організацій, що виробляють, виконують, надають житлово – комунальні
послуги» - 120 000(Сто двадцять тисяч)гривень на влаштування ву-личного
освітлення по вул. Героїв Майдану в м. Яремче.
10.3. Фінансовому управлінню міськвиконкому за ТПКВК МБ 3719770 «Інші
субвенції з місцевого бюджету» - 62 000( Шістдесят дві тисячі) гри-вень на
реконструкцію вуличного освітлення в с. Микуличин Івано-Фран-ківської
області.
10.4. Відділу культури міськвиконкому за ТПКВК 1014082 « Інші заходи в
галузі культури і мистецтва» - 60 000( Шістдесят тисяч) гривень на нове
будівництво пам`ятника Блаженному Климентію Шептицькому у місті Яремче
на території монастиря Св. прор. Іллі УКГЦ (в т.ч. виготовлення проектнокошторисної документації).
11. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію із
обласного бюджету в сумі 30 000(Тридцять тисяч) гривень по ККД 41053900
«Інші субвенції з місцевого бюджету», спрямувавши їх відділу культури
міськвиконкому за ТПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі куль-тури і
мистецтва» - 30 000( Тридцять тисяч) гривень, з яких:
- 15 000(П`ятнадцять тисяч) гривень для храму Вознесіння Господнього
УГКЦ, уч. Полумистий с. Микуличин Яремчанської міської ради, як до-льову
участь у придбанні будівельних матеріалів;
- 15 000( П`ятнадцять тисяч) гривень для храму Святої Трійці УГКЦ в
с. Микуличин Яремчанської міської ради, як дольову участь у придбанні
будівельних матеріалів;
12.Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію із
обласного бюджету по ККД 41051400 « Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в
сумі 156 600( Сто п`ятдесят шість тисяч шістсот) гривень, спрямувавши їх
управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загально - освітніми нав-чальними закладами», з
яких:
- 9 000( Дев`ять тисяч) гривень на відрядження вчителів початкових шкіл,
директорів, заступників директорів з навчально – виховної роботи почат-кових
шкіл та закладів загальної середньої освіти для підвищення квалі-фікації;
- 147 600( Сто сорок сім тисяч шістсот) гривень на закупівлю дидактичних
матеріалів.
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13.Зменшити доходи загального фонду та збільшити доходи
спеціального фонду міського бюджету по ККД 41051200 «Субвенція з
місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»
на суму 34 800( Тридцять чотири тисячі вісімсот) гривень.
Управлінню освіти міськвиконкому перерозподілити видатки за ТПКВК МБ
0611020 «Надання загальної середньої освіти загально - освітніми навчальними закладами», а саме зменшити видатки по загальному фонду міського
бюджету та збільшити видатки по бюджету розвитку спеціального фонду на
відповідну суму.
14.Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенції в сумі
372 450 ( Триста сімдесят дві тисячі чотириста п`ятдесят) гривень по ККД
41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»,з яких:
- з Поляницького сільського бюджету - 339 450 (Триста тридцять дев`ять
тисяч чотириста п`ятдесят) гривень;
- з Яблуницького сільського бюджету – 33 000( Тридцять три тисячі)
гривень
15.Спрямувати одержану субвенцію за цільовим призначенням:
15.1. Управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загально - освітніми навчальними закладами» 357 450( Триста тридцять дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят) гривень, з яких:
- 52 836 ( П`ятдесят дві тисячі вісімсот тридцять шість) гривень для
Поляницької ЗОШ І-ІІ ступенів на виготовлення проектної документації;
- 282 000( Двісті вісімдесят дві тисячі) гривень для Поляницької ЗОШ І-ІІ
ступенів на встановлення пожежної сигналізації;
- 4 614( чотири тисячі шістсот чотирнадцять) гривень для Поляницької ЗОШ ІІІ ступенів на придбання тканинних ролетів для 1 класу.
- 18 000( вісімнадцять тисяч ) гривень для Яблуницької ЗОШ І-ІІІ ступенів на
придбання ліноліуму.
15.2. Управлінню праці та соціального захисту населення за ТПКВК МБ
0810160 «Керівництво і управління в галузі соціального захисту населення
міста» - 15 000( П`ятнадцять тисяч) гривень на придбання обладнання,
предметів та інвентаря, необхідного для відновлення роботи управління.
.
16. Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний період :
- від 26.03.2019 року № 76-р «Про врахування субвенцій»;
- від 29.03.2019 року № 80-р « Про перерозподіл субвенції»;
- від 10.04.2019 року № 91-р « Про врахування субвенції».
17. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступ-ника
міського голови Т. Клим’юка та постійну комісію міської ради з пи-тань
економіки, фінансів та бюджету (А.Андрухович).
Секретар міської ради

Володимир Губарчук
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Додаток1
До рішення міської ради
Від 30.05.2019 № 465-30/2019

Спрямування коштів на виконанння бюджетних програм
за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою
0227442 « Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури»
№ Розпор
п/п ядник

ТП
КВК

Назва бюджетної програми

Назва
місцевої
програми

Назва об'єкта, предмета придбання

Фінансове управління

1
1.1

371

9770

Інші субвенції з місцевого
бюджету

1.2

372

2010

1.3

372

2010

1.4

371

9770

Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога
населенню
Поточний ремонт
поліклініки міської лікарні
Інші субвенції з місцевого
бюджету

1.5

371

9770

Інші субвенції з місцевого
бюджету

1.6

371

9770

Інші субвенції з місцевого
бюджету

Сума

370 000
Субвенція Яблуницькому сільському
бюджету на придбання матеріалів для
поточного ремонту дорожнього покриття
дороги Вороненко - Ворохта
Придбання меблів для міської лікарні

50 000

10 000

Поточний ремонт поліклініки міської
83 000
лікарні
Субвенція бюджету с. Микуличин на
60 000
поточний ремонт дороги та влаштування
водовідведення по вул. Підстрім на уч.
Полумистий в с. Микуличин
Виготовлення проекту технічної
20 000
документації для вуличного освітлення уч.
Країще 2 в с. Микуличин
Передпроектні роботи, технічно- екологічне 20 000
обгрунтування будівництва зовнішніх
каналізаційних мереж та споруд біологічної
очистки стічних вод до них на уч. Країще –
2 і Горби в с. Микуличин Яремчанської

Примітка
2019

10
міської ради
1.7

371

9770

Інші субвенції з місцевого
бюджету

1.8

371

9770

1.9

371

9770

1.1
0

371

9770

Інші субвенції з місцевого
бюджету
Інші субвенції з місцевого
бюджету
Інші субвенції з місцевого
бюджету

1.1
1
1.1
2
2

371

9770

371

9770

2.1

061

3
3.1

101

1020

4082

4

4.1

081

3242

Облаштування заїзду до господарства
Тодорука Василя на уч. Країще – 2 в с.
Микуличин
Придбання матеріалів для влаштування
водовідведення на уч. Країще - 2
Вуличному комітету « Добробут» с.
Микуличин
Придбання матеріалів для поточного
ремонту дорожнього покриття по вул.
Грушевського, уч. Фальчі с. Микуличин
Берегоукріплення р. Прутець
Чимигівський в с. Микуличин
Придбання матеріалів для влаштування
водовідведення на уч Погар в с. Микуличин

Інші субвенції з місцевого
бюджету
Інші субвенції з місцевого
бюджету
Управління освіти
міськвиконкому
Надання загальної середньої
освіти загально - освітніми
навчальними закладами

Відділ культури
Інші заходи в галузі
культури і мистецтва

Управління праці та
соціального захисту
населення
Інші заходи в сфері
соціального захисту і
соціального забезпечення

5 000

42 000
10 000
20 000

30 000
20 000
60 000

1.Придбання для Вороненківської ЗОШ І
ступеня( «Нова українська школа») меблів - 38 000 грн;(
- комп`ютерної техніки – 12 000грн;
- кухонного приладдя – 5 000 грн.
2.Поточний ремонт коридорів
Вороненківської ЗОШ І ступеня 5000грн
Регіональна
цільова
програма
« Духовне
життя»

Дольова участь у придбанні лавочок на
5 000 грн та саджанців на суму 5 000 грн
для церкви Ісусове Серце в с. Вороненко

60 000
в т.ч.
передача із
загального
фонду до
спеціально
гфонду 50 000
10 000
10 000

16 000
Міська
комплексна
програма

Надання матеріальних допомог жителям с.
Микуличин:
- Павлюк Марії Михайлівні, уч. Країще,

16 000

11
соціаль-ного
захисту населення на20172019 роки за
напрямком
використання
«Інші
видатки»

інваліду 2 групи – 3 000 грн;
- Щерб`юк Галині Олексіївні, уч. Горби
5 000 грн на відновлення господарської
споруди, знищеної внаслідок пожежі;
- Вацик Оксані Дмитрівні, уч. Погар – 3 000
гривень;
- Петращук Ярославу Васильовичу, уч.
Країще 5 000грн на лікування дитини(
операція на серці)

Міськвиконком

5
5.1

022

8110

5.2

022

8110

5.3

022

8110

5.4

022

8110

5.5

022

8110

5.6

022

6020

Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Забезпечення функціонування підприємств, установ,
організацій, що вироб-ляють,
виконують, надають житлово

467 000
Укріплення моста по вул. Стефаника

10 000

Розчистка русла безіменного потоку по вул.
Стефаника ( біля будинків№ 31, 33, 33а)

15 000

Придбання сипучих будівельних матеріалів 30 000
для ремонтних робіт по вул. С.Бандери.
Придбання матеріалів для поточного
ремонту вул. Кам`янка, Виксюка

30 000

Придбання лотків та оплата транспортних
послуг для влаштування водовідведення по
вул. Галицька

50 000

Придбання матеріалів для поточного
ремонту вуличного освітлення по вул.
Галицька

10 000
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– комунальні послуги

5.7

022

7442

Утримання та розвиток
інших об`єктів транспорт-ної
інфраструктури

На придбання автозупиночних пунктів.

5.8

022

8110

Придбання паливно – мастильних
матеріалів для МКП на ремонт вул. Підділ

5.9

022

6020

5.1
0

022

8110

5.1
1

022

8110

5.1
2

022

8110

Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Забезпечення функціонування підприємств, установ,
організацій, що вироб-ляють,
виконують, надають житлово
– комунальні послуги
Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха

5.1
3

022

8110

Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха

Придбання сипучих будівельних матеріалів 60 000
для ремонтних робіт по вул. С.Бандери.

150 000
в т.ч.
передача із
загального
фонду до
спеціально
гфонду –
150 000
10 000

Виготовлення проектної документації на
освітлення
вул. Прикарпатська уч. Переніз

10 000

Придбання габіонних сіток для
берегоукріплення по вул. Прикарпатська

10 000

На укріплення моста по вул. Прикарпатська 10 000
через р.Боярський;
Придбання лотків та оплата транспортних 30 000
послуг для влаштування водовідведення по
вул. Пушкіна
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5.1
3

022

8110

5.1
4

022

8110

Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Всього

Секретар міської ради

Придбання сипучих будівельних матеріалів 20 000
для ремонтних робіт по вул. С.Бандери.
Придбання матеріалів для поточного
ремонту моста по вул. Героїв Майдану

22 000

923 000

Володимир Губарчук
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